
 

 

 

EREDMÉNYEK 
Az Ökölvívó Szakosztály évenkénti eredményei. 

 

 

2022. év eredményei 

IFJÚSÁGI MAGYAR BAJNOKSÁG / DEBRECEN 
2022. szeptember 14-17. 

2. hely.   Horváth Dorina 

5. hely.   Nagy Péter 

 

 

 

 

2022. évi XXI. Nemzetközi Testvérvárosok Kupája 

2022. október 01-02. KISKUNHALAS 

2. hely: P. Tóth Timon (75 kg)  

 

 

2022.évi U12, Serdülő és Junior korosztály Magyar Bajnokság 
2022. november 03-06. 

3. hely.   P.Tóth Timon (serdülő 80 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. évi szakosztály pontverseny: 61. hely (89 szakosztály közül) 



2021. év eredményei 

IFJÚSÁGI MAGYAR BAJNOKSÁG / BÜK 
2021. szeptember 23-26. 

2. hely.   Horváth Dorina 

5. hely.   Nagy Péter 

 

UTÁNPÓTLÁS MAGYAR KUPA / EGER 
DIÁKOLIMPIA 

2021. június 17-20. 

1. hely.   Schmölcz Zalán (Serdülő 80 kg) 

5. hely.   P. Tóth Timon (Serdülő 59 kg) 

5. hely    Járóka Kevin (Junior) 

 

 

 

II. KŐBÁNYA KUPA / BUDAPEST 
2021. május 09-10. 

1. hely. Schmölcz Zalán (Serdülő 80 kg) 

1. hely. Járóka Kevin (Junior +80 kg) 

 

 

 

 

63. ÉNEKES ISTVÁN Emlékverseny / BUDAPEST 
Gedó György Ökölvívó terem, Vasas SC. 
2021. február 24-27. 

3. hely. Horváth Dorina (54 kg) 

5. hely. Sámuel Martin (60 kg) 

Tata Város Önkormányzat Ünnepélyes Díjátadója a COVID-19 vírus miatti rendkívüli helyzet 
miatt elmaradt. A díjak a szakosztály keretein belül kerültek átadásra. 

A díjazott ökölvívónk és az elért eredménye 

3. hely. Sámuel Martin (60 kg) 

Junior- és Ifjúsági Magyar Bajnokság, Debrecen 
Edző: Flórián Béla 

 

 

 



2020. év eredményei 

2020. október 19-22. Junior- és Ifjúsági Magyar Bajnokság, Deb-
recen 

3. hely / Sámuel Martin (Könnyűsúly - 60 kg) 

 

 

2020. március 6-7. KORONA KUPA, Eger 

1. hely / Schmölcz Zalán 

2. hely / Bondár Olivér 

3. hely / Járóka Kevin 

 

 

Tata Város Önkormányzat Ünnepélyes Díjátadója a kiemelkedő eredményeket elért tatai spor-
tolók részére 

2020. február 24-én (Güntner Aréna Városi Sportcsarnok) 

A díjazott ökölvívóink csoportképe és az elért eredményeik 

Ökölvívó Diákolimpia   
3. hely  Papp Károly 
3. hely  Bodnár Olivér 
3. hely  Balogh Csaba 
3. hely  Horváth Dorina 

Serdülő Magyar Bajnokság  
1. hely  Járóka Kevin 
2. hely  Járóka Benjámin 

Junior Magyar Bajnokság  
3. hely  Horváth Dorina 

Ifjúsági Magyar Bajnokság  
3. hely  Megyeri Petra 
3. hely  Csánó Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 02. 14.  

 



2019. év eredményei 

2019. november 13-16., Budapest 
2019. évi IFJÚSÁGI MAGYAR BAJNOKSÁG 

51 kg kategóriában / 3. hely - Megyeri Petra 

54 kg kategóriában / 3. hely - Csánó Alexandra 

 

 

 

 

 

2019. október 16-19., Eger 
2019. évi JUNIOR MAGYAR BAJNOKSÁG 

48 kg kategóriában 

3. hely - Horváth Dorina 

 

Bokszolóink kettő fővel indultak a 2019. évi Junior Országos Baj-
nokságon Egerben. 

48 kg-os súlycsoportban Horváth Dorina az elődöntőig jutott, 
ahol a későbbi Bajnoktól szenvedett vereséget, így III. helyen 
végzett. 
57 kg-os Sámuel Martin peches sorsolással, a selejtezőben a ké-
sőbbi Bajnoktól kikapott, így helyezetlen maradt.  

GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 

2019. szeptember 25-29, Győr 
2019. évi SERDÜLŐ MAGYAR BAJNOKSÁG 

+90 kg kategóriában  1. hely - Járóka Kevin 
2. hely - Járóka Benjámin 

Egyesületünk kettő főt indított +90kg ban, Járóka Kevint és Já-
róka Benjámint, akik unokatestvérek.  

Versenyzőink az elődöntőben nagyszerű győzelmet aratva ke-
rültek a döntőbe, ahol a sorsolás szeszélyeként egymás ellen 
döntötték el a bajnoki cím sorsát.  

Edzőik: Flórián Béla és Sámuel Norbert, akik maximálisan elége-
dettek a teljesítményükkel és bíznak bennük, hogy jövőre egy korcsoportot ugorva is hasonló 
jó eredményeket érnek el. 



Április 16-20. Érd - Ökölvívó Diákolimpia 

3. helyezett Papp Károly --- / 34. kg. 

3. helyezett Bodnár Olivér --- / 45 kg 

3. helyezett Balogh Csaba --- / 76 kg 

3. helyezett Horváth Dorina --- / Női junior 

 

 

 

 

Március 22-23. Tatabánya - Richter Emlékverseny 

1. helyezett Tóth Dávid --- Ifi korcsoport / 81. kg. 

1. helyezett Varga László --- Felnőtt korcsoport / 81 kg 

 

2022. 02. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. év eredményei 

Megrendülve és fájó szívvel búcsúzunk versenyzőnktől, Kecskeméti Ronaldtól, szakosztályunk 
legeredményesebb versenyzőjétől. 

Ronald eredményei: 

Diákolimpiai Bajnok; Magyar Bajnok;  

Serdülő Európa Bajnok III. helyezett;  

Emlékét és eredményeit megőrizzük. 

Nyugodjon békében sporttársunk, barátunk. 

Kecskeméti Ronald (2002-2018) 

 
 
Október 07-10, Budapest 
Magyar Köztársaság 2018. évi Ifjúsági Ökölvívó Országos Bajnokság 

Eredmények: - 51 kg 3. hely - Megyeri Petra 
Edző: Flórián Béla 

 

Szeptember 12-15, Gyöngyös 
Magyar Köztársaság 2018. évi Junior Ökölvívó Magyar 
Bajnokság 
VIII. Hauer Lajos nk. Ökölvívó Emlékverseny 

Eredmények: - 75 kg 3. hely - Tóth Dávid 
Edző: Flórián Béla 

 

 

 

 

 

 

Március 27-30 Tata / Diák Olimpia - utánpótlás Magyar Kupa 

Eredmények: 

Serdülő:  - 44,5 kg 3. hely - Kecskeméti Márk 
- 54 kg 3. hely - Sámuel Martin 

Junior:  - 48 kg 6. hely - Nyvelt Renátó 
- 60 kg 6. hely - Palák Judit 
- 60 kg Kecskeméti Ronald --- helyezetlen 

 

 

 

 



 

Március 17-18 Komárnó (szlovákia) 

Eredmények: 

Serdülő:  - 44 kg 1. hely - Kecskeméti Márk 
- 48 kg 2. hely - Nyvelt Renátó 

Junior:  - 60 kg 3. hely - Palák Judit 
- 60 kg 2. hely - Kecskeméti Ronald 

Felnőtt:  - 75 kg 1. hely - Varga László 
- 81 kg 3. hely - Horváth Tibor 

 

 

 

 

Március 06-09. Eger 

Az Egerben rendezett nagyszabású ifjúsági nemzetközi emlékversenyen 52 kg-ban Kecskeméti 
Martin indult, aki a selejtezőket megnyerve a döntőbe jutásért kapott ki Szerb ellenfelétől igy 
III. helyezett lett. (a képen pirosba Martin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. év eredményei 

Magyarország - Bosznia nemzetközi válogatott mérkőzés az OB jegyében 
2017. november 03. – Gyöngyös 

EREDMÉNYEK: 

2. hely - Baksa Bálint 
2. hely - Zsilinszki Roland 
2. hely - Varga László 

 

Mátra Kupa - ökölvívó verseny 
2017. szeptember 02-03. Gyöngyös 

EREDMÉNYEK: 

1. hely - Baksa Bálint 
1. hely - Zsilinszki Roland 
2. hely - Sámuel Martin 
3. hely - Varga László 

 

Nagyszalonta (Románia) - Nemzetközi Junior Válogatottak Versenye 
2017. július 07. Nagyszalonta 

Junior kategória:   

1. hely - Kecskeméti Ronald (50 kg) 

... 

 

 

 



Észak-Komárom - nemzetközi verseny 
2017. július 01-02. Komárno 

Gyerek kategória:   2. hely - Kecskeméti Márk  (42 kg) 

Junior:   1. hely - Baksa Bálint (+80 kg) 

Felnőtt:  1. hely: Varga László (75 kg) 

1. hely: Zsilinszki Roland (91 kg) 

 

 

 

 

 

Egy tökéletes balhorog Varga Lacitól  Piros sarok: Zsilinszki Roland az első 
 

ÖKÖLVÍVÓ DIÁKOLIMPIA 2017 / Debrecen, 2017. április 12-15. 

II. hely (48 kg, Junior) - Kecskeméti Ronald 

III. hely (+80 kg, junior) - Oláh Szintia 

VI. hely (75 kg, junior) - Pogrányi Zsolt 

 

 

Nők a ringben - nemzetközi verseny 
2017. március 25-26. Kőszeg 

Női jun. korcs:  2. hely: Oláh Cintia  +80kg 

 

Tata város sportolói ösztöndíja 
Tata, 2017. március 23. 

Ökölvívóink közül már második évben sikerült Tata város sportolói ösztöndíját elnyerni. 

Míg 2016-ban Kecskeméti Martin, addig az idei évben Kecskeméti Ronald kapta meg az ösz-
töndíjat, ami remélhetőleg további ösztönzést ad számára a napi edzésmunkák magasabb fo-
kon történő végzésére és jó eredményekre. 

GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 

 

 

 



Szalacska Kupa 
2017. március 14-15. Nagyberki 

Junior korcs: 
1. hely: Baksa Bálint  +80kg 

Felnőtt korcsoport 
1. hely: Varga László 

 

Richter Tibor. Emlékverseny 
2017. március 11. Tatabánya 

Junior korcs: 
2. hely: Pogrányi Zsolt  75kg 
2. hely: Baksa Bálint  +80kg 

Felnőtt korcsoport 
2. hely: Varga László 75kg 

 

Busó Kupa 
2017. március 04-05. Mohács 

Junior korcs: 
1. hely: kecskeméti Ronald 42 kg 

 

Régiós verseny 
2017. február 04. Dunaújváros 

Gyerek korcsoport  1. hely: Kecskeméti Márk 38 kg 

Junior korcs:   2. hely: Pogrányi Zsolt 75kg 
2. hely: Baksa Bálint  +80kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016. év eredményei 

Pofon Parti 
Kisbér, 2016. 11.26-27. 

Ökölvívóink Kisbéren vettek részt pofon parti elnevezésű versenyen, aminek fő célja a 
kezdő versenyzőknek lehetőséget adni versenyzésre. 

Eredményhirdetés nem volt, de mindenki kapott érmet, aki ringbe lépett 

Különdíjat kapott a legnagyobb és legnehezebb versenyzőnk: Baksa Bálint. 

 

 

 

Magyar Köztársaság 2016. évi Női Serdülő, Ifjúsági és Elit Ökölvívó Magyar Bajnokság 
Érd - 2016. november 02-05. 

Országos Bajnok (1. hely) - Oláh Szilvia 

Köszönet a felkészítőknek:  
Sámuel Norbert és Pulai Jánosnak, valamint az együttműködést a SAMU KO SE-nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar Köztársaság 2016. évi Junior Ökölvívó Magyar Bajnokság 
Gyöngyös - 2016. október 28-30. 

Országos Bajnok (1. hely) - Kecskeméti Martin 

Kecskeméti Martin (súlycsoport: 50 kg) minden ellenfelét meggyőző fölénnyel verve  vég-
zett az első helyen.  

Sőt, 128 induló közül őt választották a Bajnokság legtechnikásabb versenyzőjének!!!! 

Másik indulónk Váradi Martin (Súlycsoport: 54 kg) a helyi orvos kötőhártya gyulladás mi-
att nem engedte ringbe lépni. 

    

 

Magyar Köztársaság 2016. évi Serdülő Ökölvívó Magyar Bajnokság 
Kaposvár 2016. szeptember 21-24. 

Országos Bajnok (1. hely) - Kecskeméti Ronald 

 

 

 

 

 

 



TATAI BOX GÁLA / 2016. szeptember 04. 

1./ A Kisalföld cikke a rendezvényről 

 

2./ A KEM SZÖSZ cikke a rendezvényről 

 

Zágráb - Európa Bajnokság 
2016. július 24 - augusztus 01 

Kecskeméti Ronald a Zágrab-i Európa Bajnokságon nagyszerű versenyzéssel III. helyen vég-
zett. 

Ezzel megszerezte a tatai ökölvívás első érmét világversenyen. 
Köszönjük Roni. TATA és az Egyesület büszke rád! 

(Roni balról a harmadik) 

 

Ismét képviseli Tatát tatai Ökölvívó egy világversenyen!  Kecskeméti Ronald a Tatai Tömeg-
sport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportolója és  a Tatai Önkormányzat ösztöndíjasa kép-
viseli hazánkat, Tatát és az  egyesületet Zágráb-ban a serdülő Európa Bajnokságon 41,5 kg-ban 
(július  24. - augusztus 1). 

Roni nagyszerűen versenyzett az év folyamán.  Megnyerte a Diák Olimpiát, a válogató verse-
nyeket és a régiós válogatottban is győzelmeket aratott. 

Edzőik: Flórián Béla és Kuzma Csaba. 

Bízunk Roni sikeres szereplésében és szurkolunk, hogy a tavaly elért EB. 5. helyét éremre 
váltja. 

 

 

 

 

http://kemsport.hu/hirek/okolvivas/box-gala-profi-meccsekkel/id=4697


 

2016. május 19-22. Süllős Gyula emlékverseny 
Budapest, Vasas sportpálya 

A verseny egyben a serdülő korcsoport régiós válogatott versenye is volt. 

A klubbot Kecskeméti Ronald képviselte, aki mind három nap győzelmet aratott és I. he-
lyen végzett. 

Győzelme azért is értékes mert ismét az EB re készülő válogatott tagja, aminek a helyszíne 
június közepén Zágráb lesz. 

 

 

2016. március 25-26. Ökölvívó DIÁKOLIMPIA 

1. hely (Diákolimpiai bajnok) Kecskeméti Ronald 

3. hely Kecskeméti Martin 

A képen Kecskeméti Martin, Flórián Béla, Kecskeméti Ronald 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015. év eredményei 

December 05-06. Felnőtt Országos Bajnokság (Héviz) 

Az idei Felnőtt Országos Bajnokságon népes és szakmailag 
érett felnőttek csatáztak az érmekért. Egyesületünk két ver-
senyzővel vett részt a versenyen. 

75kg-ban Varga László indult 

- A selejtezőből pontozásos győzelemmel jutott az elődön-
tőbe, ahol az éremér folyó küzdelemben vereséget szenve-
dett így 6. helyen végzett. Laci a térdműtét után ez reális és 
szép eredmény volt. 

81kg-ban Babacsik Krisztián indult 

- Elsőéves felnőttként győzelemmel kezdett, majd az éremért 
való mérkőzésen sajnos a tapasztalat hiánya miatt vereséget 
szenvedett, így a 6. helyen végzett. 

 

November 07-08. Ifjúsági Országos Bajnokság (Nagykanizsa) 

Ismét Magyar Bajnoki érem a tatai ökölvívásnak! 

A TTT-HSE színeit Vörös Márton képviselte. Marci a selejtezőből 
nagyszerű öklözéssel jutott az elődöntőbe, ahol régi mumusával 
Berki Krisztofer KSI-vel vívott nagy csatát és látványos fordulatos 
mérkőzésen nyert. A döntőben az első számú kiemelt Kontrecz 
Márk (Madár Akadémia) volt az ellenfele. Itt a Bajnoki cím mellett 
az volt még a tét, hogy aki nyer az indul az ifjúsági Európa Bajnok-
ságon. Marci nagyszerűen kezdte a mérkőzést, de ellenfele ritmus-
váltásai ellen nem tudta megtartani előnyét, így pontozásos vere-
séget szenvedett, ami a II. helyet jelentette. 

2. hely. Vörös Márton 

        Edzője: Kalló László 
        A képen: Vörös Marci és Kalló László. 

 

November 02-05 Ifjúsági Európa Bajnokság /Oroszország Anapa 

Egyesületünket Kecskeméti Marti és Roland képviselte 44.5 kg és 38.5 kg súlycsoportban 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ketten is a Magyar Válogatott mezében, de az 
egyesületünk színeiben vehetett részt az EB-n 

Mérkőzések eredmények 

November 02. 

Kecskeméti Roland (Hun) 2:1 pontozással győzött 
Levankov Kirill (Blr) 

Kecskeméti Martin (Hun) 3:0 pontozással győzött  
Donodhue John William (Irl) 



November 04 

Kecskeméti Roland (Hun) 0:3 pontozásos vereséhet szenvedett  
Paul Camerun (Eng) 

Kecskeméti Martin (Hun) 0:3 pontozásos vereséhet szenvedett  
Dmytruk Arsen (Ukr) 

 

EURÓPA BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNY 

Kecskeméti Martin (44.5 kg) 5. hely 

Kecskeméti Roland (38.5 kg) 5. hely 

 

 

 

2015. október  

A TTT-HSE ökölvívója, Vörös Marci újabb aranyérmet szerzett az 
Ausztriában rendezett nagyszabású ifjúság tornán, ahol a magyar vá-
logatott színeiben versenyzett. Marci minden ellenfelét egyhangú 
pontozással verte az elődöntőben és a döntőben is így győzte le az 
ausztriai hazai ellenfelét is. Edzője: Kalló László bízik abban, hogy 
Marci jó formáját átmenti a november elején kezdődő ifjúsági OB-re 
és a dobogón végez. 

 

Szeptember 

Ismét van Magyar Bajnoka a tatai ökölvívásnak, Kecskeméti Ronald személyében!!!!  

Szeptember 24-27-között Egerben rendezték a serdülők Országos Bajnokságát, ahol a TTT-HSE 
4-fővel képviseltette magát. 

- 38,50 kg-ban Kecskeméti Ronald indult, aki nagyszerű ökölvívással, két pontozásos és két KO-
os győzelemmel szerezte meg a Magyar Bajnoki címet és ezzel biztosította helyét a váloga-
tottban a novemberi Európa Bajnokságra készülő keretben! 

- 46 kg-ban Kecskeméti Martin indult bajnoki esélyesként, de mivel 
nem volt kiemelés a súlycsoport másik favoritjával került szembe 
már a selejtezők során, ami a látottak alapján a bajnoki döntő volt, 
(Ezt a hibát a válogatott szakvezetése is elismerte) amit Martin 2:1 
pontozással elvesztette, de a szakvezetés fordítva is jogosnak ítélt. 
így Martin az V. helyen végzett. Sajnos a bajnoki cím elment, de a 
szakvezetés továbbra is számít rá az EB-csapatba. 

- 59 kg-ban Óvári Martin az elődöntőben vereséget szenvedett így 
helyezetlen maradt. 
- +76kg-ban Mohácsi Martin indult, aki az elődöntőben szenvedett 
vereséget, igy a VI. helyen végzett. 

Edzők: Flórián Béla, Kuzma Csaba, Kalló László 

 



Augusztusi hírek 

Augusztus utolsó hétvégéjén a csapat a Észak-Komáromban vett részt egy nagyszabású nem-
zetközi versenyen, ahol 16 egyesület 72 versenyzője indult.  

A nyárt követő első versenyen jó eredmények születtek, ahol elsősorban a serdülők számára 
volt jó felmérés, mert szeptember végén már a magyar bajnoki érmekért lépnek szorítóba 
Egerbe. 

Eredmények:  

I. hely: Kecskeméti Ronald; Kecskeméti Martin; Varga László 
II. hely: Kecskeméti Mark; Zsilinszki Roland; 
Edzők: Flórián Béla, Kuzma Csaba 

 

2015. június 13-14. EGER, Nemzetközi Bornemissza emlékverseny 

Serdülő 59 kg-ban Óvári Martin jeleskedett az elődöntőben, de a döntőbe jutásért kikapott a 
későbbi győztestől így 3. helyen végzett.  

Ifjúsági 64kg-ban Vörös Márton nagyon jól kezdett a selejtezők során, de a döntőbe jutásért 
pontozásos vereséget szenvedett a súlycsoport győztesétől, így 3. helyen végzett.  

Egyébként ez volt a legnépesebb súlycsoport, ami a Magyar Bajnoki döntőnek is beillett. 
Marci teljesítményével a válogatott szakemberei is megvoltak elégedve, mert a héten az ifjú-
sági válogatottal már el is utazott Romániába, ahol egy nagyszabású nemzetközi versenyen 
vesz részt. A versenyzőket Kalló László készítette fel.  

 

Júniusi hírek 

2015. június 13-14. EGER, Nemzetközi Bornemissza emlékverseny 

Serdülő 59kg-ban Óvári Martin jeleskedett az elődöntőben, de a döntőbe jutásért kikapott a 
későbbi győztestől így 3. helyen végzett.  

Ifjúsági 64kg-ban Vörös Márton nagyon jól kezdett a selejtezők során, de a döntőbe jutásért 
pontozásos vereséget szenvedett a súlycsoport győztesétől, így 3. helyen végzett.  

Egyébként ez volt a legnépesebb súlycsoport, ami a Magyar Bajnoki döntőnek is beil-
lett.  Marci teljesítményével a válogatott szakemberei is megvoltak elégedve, mert a héten az 
ifjúsági válogatottal már el is utazott Romániába, ahol egy nagyszabású nemzetközi verse-
nyen vesz részt. A versenyzőket Kalló László készítette fel.  

 



Nemzetközi Torna - Románia 

Vörös Márton az ifjúsági válogatottal Romániában szerepelt egy nagyszabású nemzetközi 
tornán, ahol 3. helyezést ért el. 

 

A képen: Óvári Martin és Vörös Marci 

 

 

 

Ismét két tatai Ökölvívó a válogatott keretben!  

Kecskeméti Martin és Kecskeméti Ronald is meghívást kapott a serdülő válogatott tatai edző-
táborába. A korosztály legjobbjai a soron következő Schoolboy Európa bajnokságra készülnek, 
amit minden évben megrendeznek a fiataloknak. 

2015. május 15-17. Budapest - Kiemelt régiós válogató verseny 

Május 15-17 között rendezték Budapesten a kiemelten kezelt régiós válogatottak versenyét, 
ahol Kecskeméti Martin révén nagyszerű sikert értünk el. 

Martin áprilisban 44,5kg-ban lett Diákolimpiai Bajnok, most lefogyasztott és 43 kg-ban indulva 
bebizonyította, hogy itt is Ő a legjobb. Minden ellenfelét meggyőzően, látványos ökölvívást 
bemutatva verte. 

Teljesítményét a szakmai zsűri, akik szakfelügyelő és a válogatott edzőkből áll- is elismerte és 
őt választották a verseny legtechnikásabb versenyzőjének!!!!  

Az eredmény az edzőknek is nagy elismerés, mert a munkájukat is értékelik, megerősítést kap-
nak, hogy jó úton haladnak az oktatásban.  

Flórián Béla és Kuzma Csaba edzők nem az erőboxot, hanem a technikai elemek gyakorlását 
helyezté előtérbe. "A bokszot játszani kell." (Kuzma) 

A versenyre meghívást kapott még Kecskeméti Ronald is, aki a Diákolimpia II. helyezettje volt, 
de sajnos a kézsérülése még nem jött teljesen rendbe, így nem indulhatott. Ő majd a júniusi 
versenyen bizonyíthat. 

 

 

 

 

 



2015. 04.04-05. Győr - Ökölvívó DIÁKOLIMPIA 

1. hely (Olimpiai bajnok) KECSKEMÉTI Martin 44.5 kg 

2. hely Kecskeméti Roland 38.5 kg 

5. hely Óvári Martin 59 kg. 

5. hely Mohácsi Martin 

 

Ökölvívóink ismét a csúcson! 

GRATULÁLUNK 

 

Címvédés és újabb siker! 

Győrben az utánpótlás Diák Olimpián óriási mezőny, 376 fő indult két korcsoportban. 
Egyesületünket 4 fő képviselte.  

-38,5 kg-ban Kecskeméti Ronald, aki első éves serdülőként (majdnem megismételte unoka-
testvére Martin, tavalyi elsőségét) 3-győztes meccsel verekedte magát a döntőbe, ahol a ta-
valyi bajnokkal óriási meccsen 2:1 arány maradt alul, ami fordítva is reális lett volna. Így II. 
helyen végzett. Ő a jövő embere.  

- 44,5 kg-ban Kecskeméti Martin címvédőként indult, aki tavaly még 38,5kg-ban volt bajnok. 
Most négy súlycsoportot ugorva és óriási pszichikai teherrel a vállán boxolt, hiszen számára 
csak az 1-hely volt az elfogadható és a súlycsoportban nem volt kiemelés, így a nehezebbik 
ágon boxolt 4-napon keresztül, ahol az akarata, szíve, küzdeni akarása, kondíciója segítette a 
sikerhez és megérdemelten lett ismét bajnok. 

Mind két versenyző várhatja újra a válogatott behívót, ami a júniusi Shcoolboy Európa Bajnok-
ság felkészülésére szól. 

- 59 kg-ban Óvári Martin, 76kg-ban Mohácsi Martin indultak, akik szerencsés sorsolással az 
elődöntőbe kerültek, de ott a későbbi bajnokoktól kikaptak, így az V. helyen végeztek.     

A kiemelkedő teljesítményre büszkék vagyunk, kiemelt büszkeség tölti ki az edzők szívét, hi-
szen az eredmények alapján megelőztük a megyéből még induló és kiemelt TSC-ét, illetve a 
szintén bajnokot nevelő Oroszlányt is.  

Edzők: Flórián Béla, Kuzma Csaba, Kalló László. 

 

 



 

2014. év eredményei 

2014. szeptember 25-28 (Eger) 
Serdülő Magyar Bajnokság 

2. hely: Kecskeméti Martin  

Bizakodva vágtunk neki a bajnokságnak, hisz Martin   38,5kg-ba 
Diák Olimpiai bajnok volt áprilisban. Azóta nőt és erősödött, most 
két súlycsoporttal feljebb indult! A népes mezőnyben a sorsolás-
sal   sem volt szerencséje mert az első napon a súlycsoport bajnoká-
val   találkozott, akit pontozással vert, majd két idő előtti győzelem-
mel a   döntőbe verekedte magát, ahol az idei serdülő Európa Baj-
noki ezüstérmes volt az ellenfele. Nagy taktikai csatát vívtak, a kel-
lemetlen és hosszú   karú ellenféllel, ahol Martin huszáros hajrával 
majdnem meglepetés   okozott, de a pontozás alapján vereséget 
szenvedett és így a II. helyen   végzett. Martin az idei évet nagysze-
rűen zárta, hisz Ő még csak elsőéves a korcsoportjába és ha továbbra is ilyen szorgalma-
san végzi az   edzéseket jövőre nagyobb eredményeket várhatunk tőle.  

Edzői: Flórián   Béla és Kuzma Csaba 

 

2014. május 22-24. 
Serdülő korosztályok régiós válogató versenye, Budapest, Vasas pálya 

2. hely: Kecskeméti Martin 

Egyedül képviselte a régiót, a Tatai ökölvívást és az egyesületünket 

Két nagyszerű győzelemmel került a döntőbe, ahol nagy csatában a 
hazai versenyző javára döntöttek. Visszavágó június 07-én 

 

2014. április 16-19. 
Ismét van Tatának ökölvívó utánpótlás Olimpiai Bajnoka, Kecskeméti Martin. 

Április 16-19 között rendezték az ökölvívók utánpótlás Olimpiai tornáját Nagykanizsán, 
ahol óriási mezőny gyűlt össze.  

Tatát Kecskeméti Martin képviselte serdülő 38.5kg-ban. A súlycsoportban túlnevezés 
volt 19 fő, de csak 16 indulhatott, ahova Martin is bekerült. A selejtezőkből két nagy-
szerű KO győzelemmel került az elődöntőbe, ahonnan pontozásos győzelemmel a dön-
tőbe jutott. 

A döntőben nagy csatában pontozással szerezte meg a bajnoki címet!  

 

Edzőik: Flórián Béla és Kuzma Csaba 

A siker várható volt, hiszen Martint már három éve készítik versenyekre a Tatai Tömegsport 
és Tájfutó Honvéd Sportegyesületben, ahol nagyszerű körülmények között készülhetnek.  

 
 



2014. február 22-23 
Oroszlány - Régiós verseny 

(A régiós elnevezés egy új kezdeményezés az országos szövetség részéről, ami 2014 ja-
nuártól kezdte meg működését.  

Az országot több régióra osztották és feladta, hogy a régió hoz tartozó egyesületeket 
koordinálja, versenyeket és közös edzéseket szervezzen. 

Csapatunk a nyugat dunántúli régióhoz tartozik, aminek központja Székesfehérvár.  
A 2014-es versenynaptár alapján minden hónapban lesz verseny a régióhoz tartozó egye-
sületek városában.  

Így lesz versenyünk Tatán és Tatabányán is.) 

Serdülő kategória:  1. hely Kecskeméti Martin 
Felnőtt kategória:  1. hely Zsilinszki Roland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013. év eredményei 

Végre jó hírekről számolhatunk be az ökölvívó szakosztály életéből, előbb azonban a ne-
gatívumokról, amit eddig nem volt publikálva, de sok év munkáját tette tönkre. Történt, 
hogy Czifrik János személyében szeptemberben Európa bajnoki résztvevője lett volna az 
egyesületnek, ami nem csak a szakosztály életében, de Tata életében és megyei szinten 
is egyedül áló lett volna, mert nagyon régen nem volt kontinens viadalon megyei ököl-
vívó. Röviden az esetről.  

A válogatott felkészülésébe beiktatott szlovák-magyar nemzeti válogatott meccsén Já-
nos kézcsontja törést szenvedett, ami miatt János nem utazhatott az EB-re. Sajnos ezt 
tovább fokozta önhibájából, mert októberben újabb kézsérülést szenvedett, Így a nov-
emberi Magyar Bajnokságon sem tud részt venni, aminek elmúlt évi bajnoka volt. 
Ilyen a sport, de a csapat nem egy személyből áll és most a vezetőség az utánpótlásra 
helyezte a hangsúlyt! Ezért nagy öröm a számunkra a hétvégi eredmény, amit Észak-
Komáromban ért el a csapat. Itt egy nagyszabású nemzetközi versenyen értek el értékes 
helyezéseket. 

Eredmények: 

Gyermek kategória: - 1. hely Kecskeméti Márk 8-éves korkedvezménnyel indult) 
- 1. hely Kecskeméti Roland   11-éves 
- 1. hely Kecskeméti Martin   12-éves 

Ifjúsági kategória: - 2. hely Felner Péter 
 
Felnőtt kategória: - 1. hely Varga László 

Edzők:   Flórián Béla 
Kuzma Csaba 

(* Csak Szlovákiában rendeznek "éles" versenyeket 10-éves kortól gyerekeknek. Ebben 
a korban a 30-40-kg-os gyerekek játékosan, ütőerő nélkül sajátítják el az ökölvívás tudomá-
nyát! Magyarországon csak 13-éves kortól engedélyezett.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2012. év eredményei 
 
2012. március 30. 
Egyetemisták és Főiskolai hallgatók bajnoksága, Budapest 

 

69 kg  Berczeli András  két nagyszerű győzelemmel megnyerte a versenyt. 
75 kg  Treuer Márton   leléptetéssel veszít 

Jó kezdés után, egy vétlen sérülés miatt a bíró leléptette így nem tudta folytatni a versenyt. 
Versenyzőink bizakodva várhatják a szeptemberi folytatást, mert jó úton haladnak a felkészülés-
ben, továbbá minden dicsíretet megérdemelnek és példaértékű lehet a fiatalabb versenyzők szá-
mára, hogy az Egyetemi tanulmányok mellett (vizsgaidőszakban) is lehet eredményesen verse-
nyezni! 

2012. március 10. 
Meghívásos bokszverseny (Komárno, Szlovákia) 

A versenyen bokszolóink együtt vettek részt a TSC (Tatabánya) versenyzőivel. Összesen 81 induló 
volt. Versenyzőink nagyszerűen bokszolva értékes győzelmeket arattak, de a vesztesek is emelt 
fővel hagyhatták el a szorítót, mert szoros és jó mérkőzéseken kaptak ki.  
Mindegyiküknek jár a gratuláció! Kiemelkedő volt Bartalos Krisztián, aki látványos és pazar ököl-
vívással a nap mérkőzésén nyert, továbbá Csere Krisztián, aki vert helyzetből fordított és nyert 
döntő fölénnyel. Ez a verseny felkészülési állomás volt az április 4-7 közötti Diákolimpiára, ahol 
hasonló jó eredményeket várnak az edzők: Kalló László, Kardos József, Flórián Béla. 

Eredmények: 
44 kg  Garamvölgyi Dávid  döntő fölénnyel nyert 
52 kg  Czifrik János  pontozásos vereség 
52 kg  Bugyi Roland   pontozásos vereség 
56 kg  Bartalos Krisztián  pontozásos győzelem 
59 kg  Vörös Marci   döntő fölénnyel nyer 
69 kg  Varga Dávid   pontozásos vereség 
81 kg  Babacsik Krisztián  pontozásos győzelem 
91 kg  Csere Krisztián   döntő fölénnyel nyer 

 

2012. február 11. 
Meghívásos boksz gála (Sturovó, Szlovákia) 

69 kg  Berczeli András 
75 kg  Treuer Márton 

Nagy csatában mind ketten vereséget szenvedtek, köszönhetően a hazai pálya előnyének, de ez 
csak felkészülés volt számukra a március elején első ízben rendezendő Egyetemi és Főiskolai baj-
nokságra, mivel ők egyetemi hallgatók és mind ketten indulnak az Egyetem Bajnoka címért. 
 
91 kg  Csere Krisztián 

Nagy csatában pontozásos győzelmet aratott, egy nagyon jó képességű ellenfél ellen.  
Ez azért is figyelemre méltó mert egy hónappal ezelőtt még szuper nehézsúlyban bokszolt! 
Krisztián nagyon jó úton halad, hogy a nehézsúly meghatározó alakja legyen. 


